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Ellen de Koning is onlangs als 
aspirant-bestuurslid toegetreden 
bij Coöperatie Broekpolder2040. 
In deze Stem uit de Polder maken 
we verder kennis met haar. 
 
 
Ellen is in 2017 samen met haar man en drie 
kinderen komen wonen aan de Van Luyklaan. 
Ellen is naast registeraccount ook docent aan de 
Vrije Universiteit. Ze is opgegroeid in 
Loosduinen, maar heeft dit stadsdeel ingeruild 
om in het Westland ‘tussen de kassen’ te gaan 
wonen. Naar haar zeggen een unieke plek in de 
natuurzone. 
 

 

 

 

In het bestuur wil Ellen de belangen 

behartigen van de bewoners in het gebied. ‘Ik 

hoop dat ik het belang van de bewoner in de 

gebiedsontwikkelingen goed kan 

bewerkstelligen. Met mijn financiële 

achtergrond, mijn realistische kijk op het 

ondernemerschap en het belang als 

particuliere bewoner wil ik een toevoeging zijn 

aan het huidige bestuur. Graag zou ik de mooie 

omgeving waar ik nu woon willen behouden. 

Daar waar een goede combinatie is tussen 

ondernemen en wonen. Daarnaast is het voor 

mij ook een manier om de mensen uit het 

gebied te leren kennen aangezien ik hier nog 

niet zo lang woon.’ 

 

Waarom is het wonen in de Broekpolder zo 

leuk? 

‘Broekpolder is een aantrekkelijk gebied door 
de combinatie van glas, groen en buiten. Ik 
woon in een prachtige natuurzone te midden 
van alle bedrijvigheid. Daarnaast zijn alle 
voorzieningen van een stedelijk gebied 
voorhanden.’ 
 
 

 

 

Waarom is de coöperatie Broekpolder2040 
relevant volgens u? 
‘Tegenwoordig is schaalgrootte als ondernemer 

steeds belangrijker en merk je dat er iets moet 

gebeuren. Stel dat iedere tuinder dit individueel 

in het gebied gaat doen, dan komt er een 

omgeving waar de mogelijkheden van het gebied 

teniet gedaan worden en zal het gebied in de loop 

van de tijd vervallen. Het is dus belangrijk het 

gebied toekomstbestendig te maken.’ 

 

Wat is uw ideaalbeeld van de Broekpolder? 

‘In het algemeen een goede samenhang tussen 
wonen, werken en recreatie. In 2040 hoop ik dat 
we dit doel bereikt hebben. De coöperatie is een 
tijdelijk instrument die dit doel helpt te bereiken. 
We hebben een missie: de herinrichting van 
Broekpolder om in 2040 het glas te heffen op de 
afronding van dit project. Met de coöperatie zijn 
we iets compleet nieuws aan het doen; een nieuwe 
samenwerkingsvorm tussen privaat en de 
overheid. Als de Broekpolder een voorbeeld kan 
zijn voor andere tuinbouwgebieden in Nederland 
dan kunnen we daar heel trots op zijn.’ 

 

 

 Vindt u het ook leuk uw stem te laten horen? Mail dan naar info@broekpolder2040.nl. 

 

  

Ellen de Koning 

“Met mijn financiële 
achtergrond, mijn 
realistische kijk op het 
ondernemerschap en het 
belang als particuliere 
bewoner wil ik een 
toevoeging zijn aan het 
huidige bestuur.”  
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